
Aula Prática – Seis Reinos: A diversidade da vida 

 

Parte A – A diversidade no Reino Plantae 

Tarefa 1: Principais Grupos de Plantas 

 O diagrama abaixo mostra a evolução das plantas. Usando as informações a seguir e o seu livro, 

complete o nome dos principais grupos de plantas. 

 

1.Pteridófitas 

Essas plantas vasculares sem sementes possuem folhas chamadas frondes. Elas também apresentam soros, 

estruturas de reprodução que produzem esporos e localizam-se embaixo dos frondes. Esses soros parecem 

pontos marrons. 

2.Angiospermas 

Os grãos de pólen e óvulos dessas plantas são produzidos nas flores. Uma camada externa que recobre a 

semente é chamado de fruto. As frutas e flores dessas plantas atraem animais que auxiliam na polinização 

e dispersão de sementes. 

3.Briófitas 

São consideradas as plantas mais primitivas. Tipicamente, elas são encontradas apenas em lugares onde 

haja água sempre disponível e não crescem muitos centímetros devido à ausência de sistema vascular. 

4.Gimnospermas 

“ão o g upo de pla tas vas ula es o  se e tes uas , ue ão estão e voltas po  u  f uto. Os g ãos de 
pólen e sementes são produzidos nos cones ou estróbilos. Esse grupo depende do vento apra a polinização 

e dispersão de sementes.                                                                                           Blog aulanapratica.wordpress.com 



 

Tarefa 2: Identificar as estruturas  de plantas e classificar nos grupos 

 Usando os espécimes reais, classifique e identifique os grupos de plantas. Desenhe pelo menos um 

exemplo de cada grupo. Tente identificar as partes que você reconhece. Ex: folhas, flores, frutos, 

soros, sementes, etc. 

Plantas avasculares 

Ex: musgos, hepáticas 

 

Espécime: 

Plantas Vasculares (sem sementes) 

Ex: samabaias 

 

Espécime: 

Plantas vasculares sementes nuas  

Ex: coníferas (pinheiros) 

 

Espécime: 

Plantas vasculares pla tas co  flores ) 

Ex: qualquer planta que produza flores e frutos 

 

Espécime: 
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Parte B – A diversidade no reino Animalia 

O que animais tem em comum? 

-São eucariontes multicelulares 

-Se reproduzem de forma sexuada (e assexuada) 

-Dependem de outros organismos para se alimentarem (heterótrofos) 

-Locomovem-se 

-Precisam manter um equilíbrio interno (homeostase) 

Como se classifica os animais? 

Os animais são dividos em dois grupos. 

1.Invertebrados – Animais que não possuem uma coluna vertebral. Exemplos: 
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 2.Vertebrados – Animais que possuem uma coluna vertebral. Exemplos: 

 

Tarefa 3: Observando espécimes animais 

 Olhe os animais preservados nos potes. Selecione quatro espécimes de filos diferentes e desenhe-

os abaixo. Identifique as partes que você reconhece. Consulte o seu livro se necessário. 

Espécime: 
Classificação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espécime: 
Classificação: 
 



  

Espécime: 
Classificação: 
 

Espécime: 
Classificação: 
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Parte C – A diversidade no reino Protista 

Tarefa 4: Observando protistas 

 Use as informações do seu livro para desenhar um exemplo de protista. Seu protista poderá ser um 

protista parecido com animal, planta ou musgo (Ex: respectivamente Amoeba, Euglenóide e 

Myxomycota). O diagrama deve identificar o nome do protista e principais estruturas. 

 Observe a água do lago no microscópio. Você consegue localizar algum protista? Se sim, desenhe-o 

no segundo quadro. Se você tiver dificuldade para localizá-los, peça ajuda a seu professor. 



PROTISTA – diagrama do livro 
Tipo do protista: 
Nome do protista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTISTA – diagrama do microscópio 
Observações? 
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Parte D – A diversidade no reino Fungi 

Introdução 

As leveduras se reproduzem assexuadamente por brotamento. Nesse processo, um broto se forma na 

parte externa da célula da levedura conforme a divisão nuclear acontece. Um dos núcleos move-se para o 

broto, que eventualmente se separa da célula, formando um novo indivíduo. 



 

Tarefa 5: Reprodução Assexuada em fungos (alternativa) 

 Assista ao vídeo mostrando reprodução por brotamento em levedura. 

http://www.youtube.com/watch?v=5ruXdbUl_TE 

 Pause o início  do vídeo, quantas células você consegue ver? Desenhe a imagem inicial no quadro 

abaixo. Observe a levedura no vídeo e sua reprodução, pause o vídeo perto do final, quantas 

células você consegue ver? Desenhe essa imagem final no outro quadro abaixo. 

INÍCIO 
Número de células de levedura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM 
Número de células de levedura: 
 

 

 

 

Parte E – A diversidade nos reinos Monera e Archaea 

Tarefa 5: Perfil de um Procarionte 

 Co sulte o seu liv o pa a ia  u  pe fil de u  p o a io te  o uad o a aixo. Esse 
poster pode ser parecido com um cartaz de animal perdido ou de criminoso 

procurado. O poster deve conter o seguinte: 

 Desenho de uma bactéria ou archaea (pode ser parecido com um desenho animado 

ou realista); Nome da bactéria ou archaea; Descrição da bactéria ou archaea (ex: 

quantos flagelos usa para se locomover, vista pela última vez na primavera, só uma 

célula você deve procurar, etc.) 

 Seja criativo! Use cores e frases de efeito. 
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